Obecní úrad Brod nad Dyjí
Brod nad Dyjí 45
691 81 Brezí

OZNÁMENÍ
o dobe a míste konání voleb prezidenta republiky
Starostka obce Brod nad Dyjí podle § 34 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona c. 275/2012 Sb., o
volbe prezidenta republiky a o zmene nekterých zákonu oznamuje:
1. Volba prezidenta republiky se koná:

v pátek 11. 01. 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 12. 01. 20013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Prípadné druhé kolo voleb prezidenta CR se uskutecní:

v pátek 25.01. 2013 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 26. 01. 2013 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb

- ve volebním okrsku c. 1 je místnost pro hlasování v obradní síni Obecního úradu
Brod nad Dyjí, Brod nad Dyjí 45,691 81 Brezí
3. Volic hlasuje osobne, zastoupení není prípustné.
Volici predstupují pred okrskovou volební komisi nebo zvláštní okrskovou volební komisi
a hlasují v poradí, v jakém se dostavili do volební místnosti.
Volic po príchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní obcanství Ceské
republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem Ceské republiky
anebo cestovním prukazem nebo platným obcanským prukazem. Po záznamu ve výpisu ze
stálého seznamu nebo zvláštního seznamu anebo zvláštního seznamu vedeného
zastupitelským úradem obdrží volic od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové
volební komise prázdnou úrední obálku. Na žádost volice mu okrsková volební komise
nebo zvláštní okrsková volební komise dodá za chybející, škrtané nebo jinak oznacené
hlasovací lístky jiné. Volic, který hlasuje na volicský prukaz, obdrží hlasovací lístky ve
volební místnosti.
Neprokáže-li volic svou totožnost a státní obcanství Ceské republiky, nebude mu
hlasování umožneno.
Volice, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo
hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého
seznamu dodatecne a umožní mu hlasování.
V olic, který se dostavil do volební místnosti s volicským prukazem, je povinen po
prokázání totožnosti a státního obcanství podle predchozích odstavcu tento prukaz
odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej priloží k
výpisu ze zvláštního seznamu nebo k výpisu ze zvláštního seznamu vedeného
zastupitelským úradem.
Po obdržení úrední obálky, poprípade hlasovacích lístku, vstoupí volic do prostoru
urceného pro vložení hlasovacího lístku do úrední obálky. V tomto prostoru nesmí být
nikdo prítomen zároven s volicem, a to ani clen okrskové volební komise nebo zvláštní

okrskové volební komise. S volicem, který nemuže sám vybrat hlasovací lístek pro
zdravotní postižení nebo z jiných duvodu nemuže císt nebo psát, muže být v prostoru
urceném pro vložení hlasovacího lístku do úrední obálky prítomen jiný volic, nikoliv však
clen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a volicem vybraný
hlasovací lístek za neho vložit do úrední obálky.
V olic muže požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, duvodu obecní
úrad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zrízena. V takovém prípade okrsková volební komise vyšle k volici dva
své cleny s prenosnou volební schránkou, úrední obálkou a hlasovacími lístky. Pri
hlasování postupují clenové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost
hlasování. Po návratu do volební místnosti uciní záznam do výpisu ze stálého seznamu
nebo zvláštního seznamu.
4. Hlasovací lístky obdrží volici nejpozdeji 3 dny prede dnem voleb. Volic hlasuje tak, že po
opuštení prostoru urceného pro vložení hlasovacího lístku do úrední obálky vloží úrední
obálku s hlasovacím lístkem pred okrskovou volební komisí nebo zvláštní okrskovou
volební komisí do volební schránky. Za volice, který není schopen vložit úrední obálku s
hlasovacím lístkem do volební schránky, muže tak ucinit jiný volic, nikoliv však clen
okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise. Volici, který se
neodebral do prostoru urceného pro vložení hlasovacího lístku do úrední obálky, okrsková
volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní.
5. K zajištení porádku a dustojného zpusobu hlasování ve volební místnosti je každý povinen
uposlechnout pokynu predsedy okrskové volební komise.

V Brodenad Dyjí 21. prosince 2012

~

Ing. Pavla Norková

Obecní IÍiad Brod DadDyjí
691 81 Brezí u Mikulova

